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ُبسمُهللاُالرمحنُالرحيم

 .نيوعلى آله وصحبه أمجع ،بينا حممدوصلى هللا وسلم على ن ،احلمد هلل رب العاملني 1*

 ُ:ُمنطلقاتُالفكرُاإلسالمياملسألةُاخلامسة
وكنا قد توقفنا عند املسألة اخلامسة وهي  ،ء الرابع واألخري يف هذه الدورةاندخل يف اللق

يم  على واملراد ابملنطلقات هنا هي: القيم واملبادئ الكلية اليت تُ  منطلقاتُالفكرُاإلسالمي
 .سوحني يؤسّ  ، يبيوحني ،املفكر اإلسالمي حني ينظر وحني يتأمل

ز الفكر اإلسالمي ع  غريه فهي منطلقات متعلقة وهذه املنطلقات أيًضا م  املميزات اليت متيّ 
 بدي  اإلسالم خبصوصه.

 املنطلقُاألول:ُالتوحيدُللخالق . 

ابلعبادة وابلتعلق واملراقبة والتدبري  -سبحانه وتعاىل-اإلسالم وإفراد هللا  وحيد يفالت   فقضية
هي أعظم قضية يف اإلسالم، وهي احملور الذي تتأسس عليه كل تشريعات اإلسالم  للكون

 ومنها التشريعات الفكرية.

هيمنة على عقول كل املسلمني وهي مُ ـنطلق أو القيمة المُ ـفقضية التوحيد هي الرؤية أو هي ال
وعلى كل  ،مونالرؤية والقيمة اليت ينبغي أن تكون مهيمنة على كل األفكار اليت ينتجها املسل

بد أن تكون هذه الرؤى واألفكار واملشاريع خاضعة لقضية  الرؤى واملشاريع املتعلقة ابحلياة، ال
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ضتها وال اق  ن  وال تقبل مُ  ،التوحيد؛ حبيث تكون حمققة هلا ودائرة يف فلكها وساعية إىل تعميقها
 إضعافها. 

أو علم احلياة  -الفكر اإلسالمي  يف بيان أثر عقيدة التوحيد يف -رمحه هللا-يقول سيد قطب  
توحيد  ،اعترب اإلسالم قضية التوحيد هي قضيته األوىل وقضيته الكربى"، يقول: -كما اتفقنا

 ،ومشول العبودية لكل شيء ولكل حي ،األلوهية وإفرادها خبصائصها واالعرتاف هبا هلل وحده
ا الشمول هو مقّوم ى ويف هذوجتريدها م  خصائص األلوهية مجيًعا، فالتوحيد على هذا املستو 

؛ هو احلقيقة الكربى اليت جيب أن تدور فيها كل التشريعات وكل األفكار وكل "اإلسالم األول
الربامج، فقضية التوحيد هلل سبحانه وتعاىل وحتقيقه يف الوجود وحتقيق مقتضياته قضية مهيمنة 

 ياة.  على كل التصورات واملشاريع اليت يقيمها الفكر اإلسالمي ع  احل

بل قد أّلف   ،مساعيل الفاروقيإثرها يف الفكر اإلسالمي الدكتور ومم  اهتم بقضية التوحيد وأ 
وموجود منه نسخة يف النت مل  أراد أن يطلع -كتااًب مفرًدا يف ذلك مسّاه ]كتاب التوحيد[ 

الندوي وحتدث خ أبو احلس  ومم  اهتم هبا أيًضا الشي. ، اهتم هبذه القضية اهتماًما كبريًا-عليه
 .عدد م  كتبه عنها يف

عند: ؛ ثرها عند هؤالء املفكري  الثالثةوم  املشاريع البحثية النافعة جًدا حبث قضية التوحيد وأ
يُّز   ،احلس  الندوي، مواط  االشرتاك اليت اشرتكوا فيها مساعيل الفاروقي، وسيد قطب، وأيبإ ومت 

وهو حبث سيكون حبثًا ثرًًي مل   ،يف هذا العصر أراه م  أعمق البحوث املّلحة ،كل واحد منهم
 حقق شروطه.
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 .ُاملنطلقُالثاين:ُالشهودُاإلهلي

ر املسلم حني يقوم ببناء أفكاره وتصوراته ومشاريعه ومعىن الشهود اإلهلي أي أن املفكّ       
بكل ما  -سبحانه وتعاىل-رًا للشهود اإلهلي على كل شيء وعلم هللا ستحض  يكون خاضًعا ومُ 

يف الوجود، فإميان املسلم أبن هللا هو العامل بكل شيء واملطلع على كل شيء وأن شهوده 
َُ: }-سبحانه وتعاىل-سبحانه شهود شامل يستوعب ما ختفيه الصدور؛ كما قال هللا  ِإنَُّاَّللَّ

َغْيِبُالسََّماَواِتَُواأْلَْرِضُِإنَّه َُعِليٌمُِبَذاِتُالص د ورُِ كما قال سبحانه: ، و [38]فاطر:{ َعاِلُ 
َُوَماُُت ِْفيُالص د ورُ } َوَأِسر واُ: }-سبحانه وتعاىل-، وكما قال [19]غافر:{ يَ ْعَلم َُخائَِنَةُاأْلَْعُي ِ

 . [13]امللك:{ قَ ْوَلك ْمَُأِوُاْجَهر واُِبِهُِإنَّه َُعِليٌمُِبَذاِتُالص د ورُِ

مها ع  الوجود فيكون مستحضرًا يقدّ استحضار هذه القيمة قطًعا سيؤثر يف رؤية املسلم اليت  
م شيًئا ويُلّبس فيه وغري ذلك وال يقدّ  ،وال يستثمر شيًئا غري صحيح ،للشهود اإلهلي؛ فال خيون

 .م  األفكار

زاهة الفكرية يف مقاصدها واستدالالتا وغاًيتا. هذا م  أهم فالشهود اإلهلي يؤدي إىل الن  
خبالف أفكار املنظومات  ،اإلسالمي وإىل نزاهته وإشراقه املنطلقات اليت تؤدي إىل نظافة الفكر

 األخرى اليت لديها مشكلة مع الشهود اإلهلي أو ال تؤم  ابلشهود اإلهلي مطلًقا.
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 .املنطلقُالثالث:ُاخلضوعُللنبوة 

ومعىن هذا املنطلق أي أن املفكر اإلسالمي ينبغي أن يكون خاضًعا ملا يف النبوة م  تشريعات، 
عتقًدا أبن النبوة هي النور الذي جيب أن يعتمد عليه يف بناء التصورات واملفاهيم، وأيًضا م

ُوإكرام منه للخلق وهداية ورمحة.  -سبحانه وتعاىل-ويدرك إدراًكا عميًقا أبن النبوة نور م  هللا 

يف  الرسالة ضرورية": كل ما ينتجه اإلنسان حول احلياة  يقول اب  تيمية يف بيان أمهية النبوة يف
فكما أنه ال صالح له يف آخرته إال ابتباع الرسالة فكذلك ال  ؛ادهع  اشه وم  ع  إصالح العبد يف م  

؛ أي مضطر إىل "صالح له يف معاشه ودنياه إال ابتباع الرسالة، فإن اإلنسان مضطر إىل الشرع
شرع هو النور فإنه بني حركتني: حركة جيلب هبا ما ينفعه، وحركة يدفع هبا ما يضره، وال"النبوة، 

 ما ينفعه وما يضره، والشرع نور هللا يف أرضه وعدله بني عباده وحصنه الذي م  الذي يبنّي 
 ".دخله كان آمنا

يف عالقة اإلنسان بربه فكذلك هلا أثر يف عالقة  اهلا أثرً  ة فالنبوة كما أن  إًذا بناء على هذه الرؤي
 هناك ونورًا هنا. م نورًا اإلنسان حبياته وبكونه وبعيشه، فهي تقدّ 

 -يعي احلضارة وحياة اإلنسان–ة إن املدني  ": يقول أبو احلس  الندوي يف كتابه ]النبوة واألنبياء[
اليت هم األنبياء، كان "؛ دي  ألي طائفة م  طوائف البشر كما تدي  هلذه الطائفة الرابنّيةال ت  

ويف  ،هائي  هلا يف حياتا وبقاد  ت  إهنا "، يقول: رورة األنبياء وفضلهم على البشريتحدث ع  ض
لغرقت سفينة  -صلى هللا عليهم وسلم-ويف اعتداهلا وسدادها، فلوالهم  ،شرفها وكرامتها

لت األجيال البشرية إىل ولتحو   ،اإلنسانية مبا فيها م  علوم وتراث حضاري وفلسفة وحكمة
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خلًقا وال تعرف رمحة وال حمبة  قطعان م  السائبة أو الوحوش؛ ال تعرف راًب وال تعرف ديًنا وال
تع وم  املاء والكأل. إن كل ما يوجد يف هذا وال تعرف معىن أمسى وغاية أعلى م  العلف والر  

واألخالق العالية الفاضلة  ،واألحاسيس الرقيقة اللطيفة ،العامل م  املعاين اإلنسانية الكرمية
إمنا يرجع فضله وينتهي ؛ بة الباطل والفسادالعزم على حمار وم  القوة و  ،والعلوم الصحيحة النافعة

 . "اترخيه إىل وحي السماء وتعليمات األنبياء وتبليغهم ودعوتم وجهادهم

سس والقيم اليت تضبط رؤية اإلنسان ع  م القوانني واألُ بوة تقدّ أن النُّ  خالصةُهذهُالرؤاي: 
 .جًدا تدل على هذا املعىن وهناك مقاالت كثرية. الكون، وتُرّشد اإلنسان يف تعامله مع كونه

م  الدارسني يف اتريخ احلضارات اإلنسانية أبنه ما م  حضارة إال وفيها أتثري  ر عدد  وهلذا قر  
 للدي  أو للنبوة.

يقول املؤرخ اإلجنليزي الشهري توينيب، وله كتب كثرية وم  أشهر كتبه ]خمتصر فلسفة التاريخ[  
العقيدة الدينية جزء م  نظام االستيالد "كتاب: بع يف أربع جملدات، يقول يف هذا الطُ 

 .؛ أي جزء م  الفكر اإلنساين أو هي األساس الذي يقوم عليه الفكر"احلضاري

وإن كل  ،قائمة إال بنبوة أو آاثر نبوة -أي حضارة-ليس يف األرض مملكة "ويقول اب  تيمية: 
وتفعيلها يف  ئاملبادشد إىل القيم و ر ؛ ألن النبوة هي اليت تُ "خري يف األرض فهو م  آاثر النبوة

 احلياة.

 إًذا هذا املنطلق الثالث هو منطلق اخلضوع للنبوة واالنطالق منها.
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 .ُاملنطلقُالرابع:ُمرحليةُاحلياةُالدنيا

ومعىن هذا املنطلق أي أن املفكر اإلسالمي حني يبي تصوراته ومشاريعه ع  احلياة يبنيها وهو 
مرحلة وليست هي النهاية، فهذا املنطلق هبذه الرؤية تؤثر يف ما  يستحضر أن هذه احلياة جمرد

يبنيه ويف غاًيته ويف مساره؛ يعي لو نظر يف مثاًل النظام السياسي، املادّي حني يبي هذا النظام 
فيبنيها  ،يبنيه وهو ال يستحضر أن هذه الدنيا جمرد مرحلة وإمنا هي احلياة احلقيقية لإلنسان

 .هو هناية كل شيء وهو النظام الذي حيقق أكرب قدر م  اللذة وكأن هذا النظام

أما املفكر املسلم الذي يؤم  هبذا املنطلق حني يبي رؤيته ع  النظام السياسي مثاًل فهو يبنيه 
ليحقق العدل بني الناس ويبنيه ليحقق احلياة اليت تساعد الناس على حتقيق العبودية اليت تنفعهم 

وإمنا حيرص أيًضا  ،رص على كثرة ما يرتتب عليها م  اللذة الدنيوية فقطيوم القيامة، فال حي
على آاثر هذا النظام يف حياة الناس اليت تساعدهم على حتقيق العبودية هلل سبحانه وتعاىل، 

 وكذلك النظام االقتصادي والنظام االجتماعي وغري ذلك بل حىت نظرية املعرفة. 

 

 ُاملنطلقُاخلامس:ُالتميزُاإلنساين.ُ

ومعىن هذا املنطلق أي أن املفكر اإلسالمي حني يبي تصوراته ومشاريعه يبنيها وهو يستحضر 
متميز عنها م  جهة  ؛أن اجلنس اإلنساين متميز ع  غريه م  األجناس املوجودة يف األرض

طريقة خلقه؛ فاهلل عز وجل خلق جنس اإلنسان خلقة خمصوصة، مل يقل له ك  فيكون وإمنا 
مل يعل  هللا عز وجل  ، وأيًضا متميز عنه م  جهة إعالن هللا عز وجل خللق اإلنسان؛خلقه بيده
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َُجاِعٌلُِفُاأَلْرِضَُخِليَفةُ } ؛ع  خلق خملوق إال خلق اإلنسان { َوِإْذُقَاَلُرَب َكُلِْلَمالَِئَكِةُِإيِنِ
ضبط حياته وم  ، ومتميز عنها أيًضا م  جهة غايته ومقصده وم  جهة القيم اليت ت[30]البقرة:

جهة مآله؛ فمآل جنس اإلنسان ليس كمآل جنس املخلوقات األخرى، وأيًضا م  جهة 
 طبيعته وغريها م  التميزات. 

قيم هذه الرؤًي: أن جنس اإلنسان متميز ع  سائر األجناس، فاملفكر اإلسالمي فاإلسالم يُ 
ليحقق هذا التميز وحيافظ حني يبي تصوراته ومشاريعه يبنيها وهو مستحضر للتميز اإلنساين 

عليه، وحيافظ على مقتضياته اليت تعلقت هبا العبودية االختيارية اليت تقوم على االختيار وحرية 
 اإلرادة. 

 

 .ُاملنطلقُالسادس:ُالتنوعُِفُطبيعةُاملوضوعاتُالفكرية

  أهنا أن املفكر اإلسالمي حني ينظر يف املوضوعات اليت بني يديه ينطلق م ومعىن هذا املنطلق
متنوعة يف طبيعتها، فبعض املوضوعات اليت ينظر فيها موضوعات شرعية حمضة، وبعضها 

أن القضاًي الفكرية  ، وبعضها موضوعات جتريبية حمضة، كما سبق معناموضوعات عقلية حمضة
كما ذكران يف -ليست قضاًي جتريبية فقط، بل هناك مادة شرعية هي قضاًي فكرية، ومنها 

: أصل اإلنسان، وهدف اإلنسان يف الوجود، وقيم اإلنسان الكربى، هذه -بقةاللقاءات السا
فيفّرق بني املوضوعات  ،ليست موضوعات جتريبية وإمنا هي موضوعات شرعية مادتا شرعية

 لُيحس  التعامل معها م  جهة االستدالل. 
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له حكم، وم   س  أيًضا التعامل مع املختلفني معه، فم  خالفنا يف قضية فكرية شرعيةوحيُ  
ا طبيعة املسألة الفكرية هلا أثر يف طريقة البناء ويف ؛ فإذً ا يف قضية فكرية جتريبية له حكمخالفن

طريقة التعامل مع املخالف فهذا منطلق م  املنطلقات األساسية اليت يقوم عليها الفكر 
 اإلسالمي. 

 

 ُ.ُاملنطلقُالسابع:ُالعدل

حني يبي تصوراته ومشاريعه يكون مراعًيا لتحقيق قيمة  ومعىن العدل أي أن املفكر اإلسالمي 
: هو إعطاء كل ذي حق -كما تعملون-العدل يف احلياة وليس قيمة املساواة. ومعىن العدل 

حقه، وليس هو إعطاؤه كل ذي حق ما يساوي غريه أو حتقيق املساواة يعي إعطاء الناس على 
املعيار املتحكم يف الفكر اإلسالمي هو معيار قدر السواء، وإمنا هو إعطاء كل ذي حق حقه. ف

 العدل وليس معيار املساواة، وحضارة اإلسالم حضارة عدلية وليست حضارة املساواة.

يم  على عقلية فكرة املنطلقات، املنطلقات هي: القيم اليت تُ  عيدأُ  ،هذا فيما يتعلق ابملنطلقات
 راعيها يف البناء ويراعيها يف استمرار التطبيق. ر حني يبي تصوراته ومشاريعه، فهناك قيم ياملفكّ 

ُ  
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 .ُاملسألةُالسادسة:ُاملنهجُاالستداليلُِفُالفكرُاإلسالمي
 واملراد ابملنهج االستداليل هنا ليس ذكر التفاصيل االستداللية؛ وإمنا نراعي فيه شيئان:

  .املصادر األساسية اليت يعتمد عليها الفكر اإلسالمي 
 هذه املصادر. وطريقة الرتتيب بني  

ر حىت نستطيع ر  بد أن حتُ  م  أهم القضاًي اليت ال -أعي املنهج اإلسالمي-وهي هذه القضية  
أن نبي فكرًا إسالمًيا راشًدا؛ ألهنا م  أكثر القضاًي أتثريًا يف النتائج ويف التصورات، وأنتم 

ختالف ه قائم على االهو يف حقيقتتعلمون أن اختالف املذاهب كلها حىت املذاهب الفقهية 
 اليت تُعتمد يف منهج االستدالل. يف طبيعة منهج االستدالل، واألصول

ميك  أن حندد أهم األصول اليت يقوم عليها منهج االستدالل يف الفكر اإلسالمي يف ثالثة 
 أصول أساسية:

  ُعُاملصدرياألصلُاألول:ُالتنو. 

صدر واحد؛ كاملصدر العلماين مثالً ليس ومعىن هذا األصل: أي أن الفكر اإلسالمي ليس له م
له إال املصدر التجرييب، وإمنا مصادره متنوعة بعضها جتريبية وبعضها عقلية وبعضها شرعية، 

فالفكر اإلسالمي مصادره متنوعة؛ متنوعة حىت يف طبيعتها وحقيقتها، هناك مصادر يف الفكر 
مصدر قطعي وهو الوحي  اإلسالمي مصادر معصومة؛ وهو الوحي، وأيًضا يقال: هناك

 القطعي.
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املقصود أن الفكر اإلسالمي لديه تنوع يف املصادر اليت يعتمد عليها، خبالف املنظومات  
األخرى اليت إما تعتمد على املصدر التجرييب فقط، أو تعتمد على مصدر موحى به ولكنه 

 حمّرف.

 

 .ُاألصلُالثاين:ُالتكاملُاالستداليل

ر اإلسالمي يعطي كل مصدر ما يستحقه م  قيمة؛ فاملصدر ومعىن هذا األصل: أن الفك
 ويستحقه يف جمال معني، واملصدر التشريعي الوحي معترب ويُعطى يف جماله احملدد، عترب  التجرييب مُ 

فليس صحيًحا أن أنيت إىل قضاًي جتريبية حمضة ونستدل عليها ابلشرع؛ ألن الشرع ال يهتم 
 .ئابلقضاًي التشريعية وبناء القيم واملفاهيم واملباد ابلقضاًي التجريبية، وإمنا يعتي

 

 ُ.األصلُالثالث:ُالتعددُاملنهجي 

ومعىن هذا األصل: أن كل موضوع له طريقة منهجية يف حبثه؛ فقضاًي العلوم اإلنسانية هلا 
طريقة منهجية يف حبثها، والقضاًي التجريبية؛ قضاًي الطب، هلا طريقة موضوعية منهجية يف 

 والصحيح أنه ال يوجد التوحد املنهجي.حبثها، 
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 لمويةوالنزعةُالعَُة، وحد املنهجي ظهر يف القرن التاسع عشر امليالدي مع النزعة الع لموي  الت  
جيب أن  كلها ابختالف طبائعهام اإلنسانية  جتاه املعريف الذي يقرر أبن العلو هي: النزعة أو اال
 ختضع للتجريب.

ة؛ فالوضعية ة املنطقي  وتشكلت بشكل كبري جًدا مع الوضعي  وهذه النزعة العلموية ظهرت 
وا ، فتبن  -إن صح التعبري-املنطقية هي النزعة العلموية والنزعة العلموية هي الوضعية املنطقية 

 هذه الرؤية يف مبدأ التحقق الشهري لديهم.  

ا الفكر ولك  هذه النزعة غري صحيحة، وُضربت ضرابت كثرية يف الفكر الغريب، وأيضً 
اإلسالمي يناقضها متام املناقضة، وعليها انتقادات كثرية جًدا وكتبت فيها كتب ليست ابلعربية 

كتبت كتب كثرية جًدا تقرر أبنه يستحيل التوحد املنهجي؛ فكرة التوحد   ،وإمنا ابللغة األجنبية
 املنهجي فكرة ابطلة مستحيلة، بل كل موضوع له منهج خيصه بناء على طبيعته.

وقرر التعدد املنهجي، وهناك دالئل   -نظرية العلموية-على بطالن هذه النظرية  اإلسالم دل  و 
يعينُثالثُدالئلُتدلُعلىُأنُاإلسالمُأقِرُكثرية تدل على ذلك م  أمهها ثالث دالئل؛ 

 املنهجُالتجرييب,ُوأنُكلُموضوعُي راعيُفيهُاملنهجُالذيُيناسبُطبيعته:

o ُأُالتجريب.الداللةُاألوىل:ُأتسيسُمبد

، فالقيمة الفكرية (أنتمُأعلمُبشؤونُدنياكم)وذلك يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم:       
املنهجية يف هذا احلديث أنه يؤسس ملنهج التجريب؛ أي أنتم أعلم بكل ما يتعلق بشؤون 
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يف القضاًي بتأبري النخل وإمنا يف كل ما يتعلق بشؤون احلياة مما ليس داخاًل  ادنياكم، ليس خاصً 
 ة. التشريعية، ألن هذه هي رؤية اإلسالم التكاملي  

 

o .ُالداللةُالثانية:ُالنزولُعلىُرأيُاخلرباء

ومعىن هذه الداللة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مع أنه موحى إليه م  ربه نـ ز ل يف كثري م  
قصة يف ذلك قصة احلُب اب احلاالت على رأي اخلرباء؛ القائم على اخلربة الدنيوية احملضة، وأشهر 

رسول هللا أهو منزُل  ًي"اب  املنذر ملا حّدد النيب صلى هللا عليه وسلم مكااًن يف غزوة بدر، قال: 
، فذكر  له رأًًي آخر فنزل (ال,ُبلُالرأيُواملكيدة)، قال: ؟"أنزلك هللا إًيه أم الرأي واملكيدة

فإذا كان هذا م  النيب صلى هللا عليه ليه، النيب صلى هللا عليه وسلم على رأيه مع أنه يوحى إ
القيمة املنهجية الفكرية هلذه القصة أن كل خبري يف شيء فرأيه وسلم فهو أتسيس هلذه الرؤية. 

 .اشرعيً  امً ـهو املعترب؛ ولو كنت عال

 

o .الداللةُالثالثة:ُاالعتمادُعلىُاإلحصاءُالعددي 

حديث صحيح، وهذا  (اُمنُدخلُاإلسالمُوحصُ ا)ول النيب صلى هللا عليه وسلم: وذلك يف ق 
احلديث م  أقدم األحاديث أو النصوص اليت تؤسس ملبدأ اإلحصاء، كان النيب صلى هللا عليه 

وسلم يستطيع أن يعتمد على الوحي يف معرفة عدد م  دخل يف اإلسالم؛ ولك  اإلسالم 
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رت لنا رسالة م  خالل أوسع م  ذلك بكثري يريد أن يقرر لنا منهج ورسائل فكرية منهجية فقر 
 ئل التجريبية اليت منها اإلحصاء.هذا احلديث أن نعتمد على الوسا

 إًذا اإلسالم يقرر التعدد املنهجي وإن كان مل يصرح هبذا املصطلح.
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 .املسألةُالسابعة:ُخارطةُالفكرُاإلسالمي 
عني الدارس بشكل ائط تُ حن  حتدثنا يف اللقاء الثاين أو الثالث ع  أمهية معرفة اخلرائط، وأن اخلر 

 كبري على معرفة طريقة مسريه وأي  هو يقف م  العلم الذي خيوض فيه.

 خارطة الفكر اإلسالمي ميك  أن تـُق س م بعدٍد م  االعتبارات:

 ُُ.ُاالعتبارُاألول:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُابعتبارُموضوعاته

ت؛ فما هي أصول املوضوعات يعي نريد أن نعمل خارطة للفكر اإلسالمي ابعتبار املوضوعا
 ع هذه املوضوعات؟اليت ينطلق منها وإىل أي شيء تتفر  

أان ال أملك جوااًب؛ ألين أزعم أين ال أعرف التفاصيل وأزعم أن هذا املوضوع حيتاج إىل حبث 
بشكل مدقق وكبري جًدا؛ حىت ال نُدخل يف الفكر موضوًعا ليس منه، وال ُُنرج منه موضوًعا 

 بد أن نشتغل هبا يف البناء الفكري.  وهو م  البحوث املهمة اليت ال داخاًل فيه،

 

 .األمرُالثاين:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُابعتبارُتياراته 

م  إىل عدد م  التقسيمات املوجودة يف الساحة، م   والفكر اإلسالمي ابعتبار تياراته ُقسّ 
 التقسيمات مثاًل: 

قال فيها الفكر اإلسالمي السلفي، والفكر هناك كتب يُ  ابعتبارُاملذاهبُالعقدية: -
ر هذا التقسيم، مع أن اإلسالمي الشيعي، والفكر اإلسالمي اإلابضي، ودائًما يكر  
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؛ ألننا قرران أبن األصول العقدية املوجودة عند الف ر ق هذا التقسيم ليس له كبري أثر
 اإلسالمية ال تؤثر كثريًا يف القضاًي الفكرية.

: الفكر اإلسالمي اهلندي، والفكر اإلسالمي الرتكي، والفكر لبلدانابعتبارُاأيًضا  -
اإلسالمي املغريب، والفكر اإلسالمي املصري، هذه أبرز البلدان اليت ظهرت فيها 

 حركة فكرية. 
؛ فقد ظهر الفكرُاهلندي: أثرىُالبلدانُاليتُظهرتُفيهاُحركةُفكريةوابملناسبة م  

قتهم الثالثة املشهوري : أبو األعلى املودودي، مث أبو فيها عمالقة كبار، وم  أكرب عمال
احلس  الندوي، مث وحيد الدي  خان، ويُنسُب إليهم حممد إقبال والصحيح أنه ليس 

إىل التنوير أقرب وليس إىل الفكر اإلسالمي و مفكرًا إسالمًيا، وإمنا مفكرًا خمتلطًا 
 اخلالص. 

أحد العلماء واملفكري  السودانيني، وهو ، كذلك الفكر الرتكي، يقول بسطامي سعيد
ذكر أن الفكر الرتكي م  أكثر  ،صاحب كتاب ]جتديد الفكر[، وكتابه أيًضا مهم

، قال: وفيه -أان املعلومة هذه مل أك  أعرفها م  قبل-البلدان ثراًء، قال: وفيه ثالث 
، -لطهو اإلسالمي املخت-ثالث تيارات: الفكر اإلسالمي اخلالص، والفكر التنويري 

-وفيه أيًضا الفكر العلماين الذي ينتسب إىل اإلسالم، وذكر أمثلة وشخصيات كثرية 
، وهو حوار ثري مع (حوار حول الفكر اإلسالمي)يف حوار له بعنوان:  -وهو منشور

 بسطامي سعيد فيه هذه املعلومة.
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ابعتبارُاألصولُاإلسالميةُمتحض اُأيًضا ميك  أن يـُق س م  الفكر اإلسالمي  -
وسيأيت -، فيقال: الفكر اإلسالمي احملافظ، والفكر اإلسالمي التنويري اختالط اُو

 .-معنا: هل الفكر التنويري فكر  إسالمي أم فكر علماين؟ إبذن هللا بعد قليل
 

 .ُاالعتبارُالثالث:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُابعتبارُمراحلهُوِحَقبه

اإلسالمي؟ منذ نشأة اإلسالم؛ فالصحيح  بدأ الفكرمىت يبدأ الفكر اإلسالمي؟ يف نظركم مىت 
أن الفكر اإلسالمي بدأ مع اإلسالم، كما أن الفقه اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية بدأت مع 

الدارسني للفكر اإلسالمي يف عدد احلقب فقد اختلفت طرائق احملّقبني و اإلسالم، ومع ذلك 
س مراحل، فقال: مرحلة البناء مخاليت ينقسم إليها الفكر اإلسالمي؛ منهم م  قّسمها إىل 

اإلبداع، ومرحلة التفاعل مع الفكر الوافد، ومرحلة الركود، ومرحلة اللقاء مع احلضارة الغربية، و 
 واملرحلة احلديثة أو املرحلة املعاصرة.

ومنهم م  قّسمها إىل ثالثة أقسام، ومنهم م  قّسمها إىل أربعة، وأيًضا الذي  قّسموا هذه 
تطلق على املرحلة املعاصرة؛ فمنهم م  يقول املرحلة  على التسمية اليت واالتقسيمات اختلف

احلديثة، ومنهم م  يقول املرحلة املعاصرة، ومنهم م  يفّرق بينها، ومنهم م  أييت مبصطلح 
وهو ابحث -وكتب عنه األستاذ زكي امليالد  ،جديد هو مصطلح )الفكر اإلسالمي اجلديد(

م  جهة الرصد وصراحة ه الفكرية؛ متميز م  جهة اجلمع و حبوث ز يفمتميّ  -شيعي م  القطيف
يف حبوثه الفكرية م  هذه اجلهة متميزة جًدا وله موقع خاص فيه مجيع مقاالته اليت نشرها 
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وأيًضا هو له مشاركة يف حتقيب الفكر اإلسالمي وحتديد  ،الفكرية وتستحق أن يُنظر فيها
 مسّمى كل حقبة.

ليس لدّي فيها رؤية واضحة ولكنها فقرة مهمة جديرة ابلبحث  هذه الفقرة أان بصراحة
 واالهتمام.
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ُ[20ُ–ُ57ُ] 
 

 .املسألةُالثامنة:ُأهدافُالفكرُاإلسالمي 
ومعىن هذه املسألة: أي األهداف اليت ينبغي أن يسعى الفكر اإلسالمي إىل حتقيقها، وليس 

املقام نتحدث ع  ما  األهداف اليت يسعى الفكر اإلسالمي احلايل إىل حتقيقها، فنح  يف هذا
شكاالت وقصور  إينبغي أن يكون وليس ع  ما هو كائ ؛ ألن ما هو كائ  ال نرتضيه وفيه 

 كبري.

 ُ.اهلدفُاألولُللفكرُاإلسالمي:ُاإلعانةُعلىُحتقيقُالعبوديةُهلل 

وذلك ببناء التصورات الصحيحة ع  احلياة وتعميق اإلميان هبا؛ فإنه إذا ُحّقق للمسلمني طبيعة 
دهم يف احلياة وطبيعة الوجود وطبيعة أهدافهم وطبيعة القوانني اليت حتكمهم واألصول اليت وجو 

ينطلقون منها واملعايري اليت يُعتمد عليها يف أتسيس املواقف هذه كلها ستعينهم على حتقيق 
 العبودية هلل عز وجل. 

ف املعريف؛ وإمنا هو فكر فالفكر اإلسالمي ليس فكرًا إثرائًيا فقط، وليس فكرًا داخاًل يف الرت  
ب  نيب: ة هلل سبحانه وتعاىل، يقول مالك دعوي فكر إصالحي يسعى إىل حتقيق العبودي

هذه العبارة مؤثرة ومعربة ، "ربه  على وجود هللا؛ وإمنا كيف نشعر بوجودهليست مشكلتنا أن نُ "
دم شعور ع  م  جهة أنه ليس الغرض م  الفكر اإلسالمي أن نقدم تصورات، وإمنا أن نق

 -املشروع اإلسالمي-هذه التصورات؛ إميان حياة هبذه التصورات، حىت يكون مشروعنا 
 . اوأتمليً  ونظرًيً  تنظريًيً  اوليس مشروعً  اعمليً  امشروعً 
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ُ[21ُ–ُ57ُ] 
 

 .ُاهلدفُالثاين:ُاإلجابةُعلىُاألسئلةُاحلاضرةُِفُحياةُالناس

ذرًًي يف كثري م  تفاصيلها، فهذا فإن حياة الناس وخاصة يف القرنني األخريي  تغريت تغريًا ج
التغري أاثر أسئلة متعددة عند الناس وعند الشباب الذي  يعيشون يف هذه اجملتمعات اليت متيزت 
ابلرتف وسهولة التواصل وابلدولة الشمولية وغريها م  التميزات اليت مل تك  موجودة م  قبل، 

احلياة وع  كيفية التعامل مع القيم  لون ع  طبيعة احلياة وع  أهدافهم يفءأصبح الناس يتسا
بد أن يقدم اجلواب حىت يراتح الناس؛ ألن  واملفاهيم واملصطلحات اليت تكثر يف حياتم، فال

 .وجود السؤال بال جواب يؤدي إىل القلق وإىل احلرية

فم  واجبات الفكر اإلسالمي أن يبادر إىل رصد األسئلة ويقدم األجوبة عليها حىت حيقق 
 لى األسئلة احملرية يف حياة الناس. اجلواب ع

 

 ُُ.ُاهلدفُالثالث:ُدفعُالشبهاتُواالعرتاضاتُاليتُيوردهاُاألعداء

وردها األعداء متعلقة ابجلوانب الفكرية؛ متعلقة بطبيعة كثري م  الشبهات واالعرتاضات اليت يُ 
سالم إىل حقوق اإلسالم وعالقته ابلوجود، كيف ينظر اإلسالم إىل الوجود، وكيف ينظر اإل

اإلنسان، وكيف ينظر اإلسالم إىل نظرة اإلنسان إىل احلياة، أُثريت حول هذه القضاًي شبهات  
ويعتمدون على عدد م  األدلة والشواهد اليت يقتنصوهنا ويقتطعوهنا م  نصوص  ،كثرية جًدا
 بد م  رصد هذه االعرتاضات وتقدمي اجلواب عليها، وهذا م  أهداف الفكر فال ،الشريعة

 اإلسالمي اليت ينبغي أن حيرص عليها. 
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ُ[22ُ–ُ57ُ] 
 

 ُُكشفُالتياراتُامللتويةُاليتُتؤسسُملشاريعهاُمنُخاللُالرتاث اهلدفُالرابع:
ُاإلسالمي.ُُ

هناك تيارات أصبحت تستخدم أسلوب االلتواء يف أتسيسها وحتقيق املشروعية هلا، وم  أشهر  
أول ظهوره كان يعل  املفاصلة مع اإلسالم، مث اثي؛ فالتيار احلداثي يف د  هذه التيارات: التيار احل  

 آخر كتابه ]بنية العقل بعد جتارب مريرة قرروا أبن هذه الطريقة خاطئة، يقول اجلابري يف
الرتاث م  اخلارج فلم نصل إىل نتائج مرّجوة، فكان الطريق  نقضحن  جربنا كثريًا ": العريب[

فهو ال يقول: إين صبح ُيستعمل أسلوب االلتواء؛ فأ "،األسلم لنا أن ننقض الرتاث م  داخله
 أريد نقد اإلسالم، وإمنا يقول: إين أريد حتديث اإلسالم.

إن مشروعي الكبري هو حتقيق املعاصرة "كون مع جرأته ووقاحته يف أفكاره هو يقول: ا وحممد أر 
 !، جتديد اإلسالم، حتقيق التارخيية لإلسالم"لإلسالم

بل بعضهم  ،املسار فاستخدموا أسلوب االلتواءريون يف هذا وكذلك عدد م  النقاد هم يس
 !إىل هذه الدرجة م  االلتواء واجلرأة أّلف كتاب ]علمانية اإلسالم[؛ يعي اإلسالم دي  علماين،

 .فم  وظائف الفكر اإلسالمي أن يكشف هذه األساليب امللتوية
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ُ[23ُ–ُ57ُ] 
 

 ُم.ُاهلدفُاخلامس:ُحتقيقُاستغناءُاألمةُعنُغريهاُمنُاألم

دات، فكذلك األمة يف حاجة  هلا طريقة عملها ابلتعبُّ فكما أن األمة حتتاج إىل علم شرعي يبنّي 
وإىل القوانني اليت حتكم حياتا واملبادئ والقيم، وهذا  ،ضرورية إىل فكر يبني هلا نظرتا إىل احلياة

  ق م  خالل الفكر اإلسالمي الذي ينبغي أن يكون.يتحق  

  أهم األهداف اليت ينبغي أن يسعى إليها الفكر اإلسالمي.هذه أهداف مخس هي 

ُ  
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ُ[24ُ–ُ57ُ] 
 

 .ُاملسألةُالتاسعة:ُنواقصُالفكرُاإلسالمي
كنت مرتدًدا يف التعبري الذي أستعمله يف هذه املسألة؛ هل أقول أخطاء الفكر اإلسالمي أو 

اخللل ولك  نقد الفكر اإلسالمي أو غري ذلك فاخرتت كلمة )النواقص( ألهنا معربة؛ هي تبني 
بلطف، وأيضاً ال تؤدي إىل صدام، وهذا أتوقع أنه غرض م  األغراض املهمة اليت ينبغي أن 

 .تسود يف خطاابتنا البحثية والنقدية

: أي مواط  اخللل والقصور اليت نشهدها يف فكران فاملرادُب ُنواقصُالفكرُاإلسالمي
 اإلسالمي الواقعي، وليس فيما ينبغي أن يكون.

واع منها بعضها راجع إىل منهج التفكري و االستدالل، وبعضها راجع إىل منهج الفهم وهناك أن
 لوك واآلداب وغري ذلك م  اجلهات.و اإلدراك، وبعضها راجع إىل الس

  مثانية نواقص: أمههاوالنواقص اليت رصدتا يف الفكر اإلسالمي 

 ُوالرتاثيةُاملتعلقةُابلفكر.الناقصُاألول:ُالضعفُِفُتصورُاملادةُالشرعية  

ران التنبيه عليه كثريًا، مع أننا مؤمنون أبن الفكر اإلسالمي علم حموري واجب وهذا النقص كر  
كان املفرتض أن نؤّلف االهتمام به ومع ذلك املادة الشرعية مل جنمعها ومل نصنفها ومل نـُب وهبا،  

ة املتعلقة ابلقضاًي الفكرية. وهذه م  ، وجنمع فيه النصوص الشرعي[بلوغ املرام] مثل امتنً 
 واجبات الفكر اإلسالمي وهي م  نواقصه اليت ما زال حىت اآلن مل حيققها. 
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ُ[25ُ–ُ57ُ] 
 

 ُ.ُكثرةُاالشتغالُأبفكارُاآلخرين ُالناقصُالثاين:

الفكر اإلسالمي مل يهتم بنفسه وإمنا اهتم بغريه؛ يتتبع أفكار اآلخري  لينقدها أو ليستفيد منها 
 .، املقصود أن لديه اهتمام كبري أبفكار اآلخري  وليس له اهتمام أبفكاره-االستفادةإن قصد -

بعبارة أخرى: الفكر اإلسالمي يف أكثر أعماله اهتم هبدم حصون اآلخري ؛ احلصون اليت يبنيها 
اآلخري ، ومل حيرص على بناء احلصون فأصبح الناس يف العراء والناس ال ميك  أن يبقوا يف 

يهم م  وهج األسئلة احملرية وم  وهج إما أن تبي هلم حصًنا أو سيذهبون إىل حصون تق  العراء، 
 احلرية اليت يعيشون فيها فيما يتعلق ابحلياة. 

أفضل وسيلة للمواجهة هي " :جنحوا فيهااليت منهجية احلداثيني يف بيان يقول حس  حنفي 
حرب العصاابت، اضرب واجري، ازرع قنابل موقوتة يف أماك  متعددة استخدام أسلوب 

؛ املهم أن ُتشغل الناس أبفكارك وليس أن "تنفجر وقت ما تنفجر املهم أن تغري الواقع والفكر
وكان املفرتض يف الفكر  ،قها الفكر احلداثي ابحرتافيةتنشغل أبفكار اآلخري ، وهذه سياسة طب  

 غل الناس أبفكاره وليس أن ينشغل هو أبفكار اآلخري . اإلسالمي أن يطبقها؛ أن يش

ض ع  اآلخري  فال تستخدم نقًدا ليس هذا األمر وإمنا وليس معىن هذا الناقص أن نقول اعر  
، فلو أتملنا القرآن الكرمي لوجدان أن م  أكثر حتديدُاخلانةُاليتُيكونُاالشتغالُفيهاُأكثر

موضوعان، هو اشتغل مبوضوعات كثرية ولك  أكثر املوضوعات اليت اشتغل هبا القرآن 
 املوضوعات اليت اشتغل هبا القرآن موضوعان:

   .املوضوع األول: إثبات أن هللا مستحق للعبادة 
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ُ[26ُ–ُ57ُ] 
 

  .املوضوع الثاين: إثبات أن هذه األصنام اليت يتعلق هبا الناس ال تستحق العبادة 

أكثر هبا اشتغااًل؟ البنائي، فأشغل  موضوع بنائي وموضوع نقدي، فأي املوضوعني كان القرآن
الناس مبا طرحه م  أدلة وبراهني مع أنه اشتغل ابملوضوع الثاين، هذه  -إن صح التعبري-القرآن 

السياسة القرآنية ينبغي أن يتحول إليها الفكر اإلسالمي، لك  الفكر اإلسالمي مل يستخدم 
 وإمنا مكانه.وهلذا ال يتحرك كثريًا هذه السياسة واستخدم النقيض؛ 

وما ينتجه العقل اإلنساين املنحرف م  احنرافات وسفسطة ال حدود هلا، فلو بقينا نتتبعها 
 سنبقى دائًما يف مكاننا.

 

 ُ.ُالناقصُالثالث:ُالتزكيةُاملطلقةُملاُهوُإسالميُوالتفضيلُله

، االميً م على كل ما ليس إسفهو مقد   إسالميٍ  كل    يف خطاابت كثري م  اإلسالميني أننرى 
تزكية مطلقة لإلسالمي، وهذا غري صحيح؛ فاإلسالمي هو جمرد رجل جمتهد قد خيطئ وقد 

 -مبعىن انجتة م  إسالمي-يصيب فيما يستنتجه م  الرؤى واألفكار، فليس كل فكرة إسالمية 
ُمزّكاة، بل قد تكون خطأ، وأيًضا ليس كل فكرة ينتجها اإلسالمي هي أفضل م  كل فكرة 

 .س إبسالميينتجها م  لي

ألن  ؛بل أن بعض العلمانية قد أنتج أفكارًا أفضل م  األفكار اليت ينتجها بعض اإلسالميني
بعض األفكار املتعلقة ابملشاريع الفكرية هي جتريبية حمضة، فيكون العلماين أعطى هذه الفكرة 

 . ما تستحقه م  أتمل ونظر جترييب، فتكون أفكاره أفضل م  أفكار اإلسالمي
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ُ[27ُ–ُ57ُ] 
 

املقصود أن تفضيل وتقدمي كل ما هو إسالمي، هذا أحد النواقص املوجودة يف الفكر اإلسالمي 
بعضهم يتعامل مع هذا وشاعت كثريًا مع عبارة )اإلسالم هو احلل(، اإلسالم هو احلل معناه: 

 .فضل، وليس األمر كذلكاحلل األ يمها اإلسالمي فهفكرة يقدّ  أن أي   مبعىن الشعار

ا تقتضيه األصول اإلسالمية، ما تقتضيه م  دث ع  ما يقدمه اإلسالمي وليس عحن  نتحو 
 شك أنه هو الصواب وهو املقدم دائًما.  األصول اإلسالمية يف ذاتا ال

 

 .ُالناقصُالرابع:ُتقديسُالتجاربُالسابقةُوعدمُمراجعتها

ب فكرية، ومع رب سياسية، وجتارب اجتماعية، وجتار م جتارب كثرية: جتاالفكر اإلسالمي قد  
مراجعات صادقة هلذه التجارب حىت نستفيد منها، وإمنا تُراجع على  ذلك حىت اآلن مل نر  

 ورب.استحياء، وبعض م  راجعها مراجعات صادقة ُجوب ه وحُ 

 وخاصة عند قادته أهنم ال ،اإلشكاليات والنواقص الكربى يف الفكر اإلسالمي ىحدإفهذه 
 ،يقبلون ابملراجعات الصادقة، وهلذا ما مل نستخدم املراجعة الشمولية الصادقة سنبقى يف مكاننا

 فهو انقص كبري وعميق التأثري.
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ُ[28ُ–ُ57ُ] 
 

 ُ.ُالناقصُاخلامس:ُاخلللُِفُترتيبُاألولوايت

ملا كان الفكر اإلسالمي مشتغاًل بغريه أصبح حيدد األولوًيت بناء على حتديد غريه لتلك 
 .فإن خرج فكر علماين يهتم مبسألة تصبح هذه املسألة أولوية عند الفكر اإلسالمي ؛األولوًيت

واحلقيقة أن األمر ليس كذلك؛ بل هناك أولوًيت صلبة مبعىن أهنا جيب أن تكون هي حمط 
النظر م  حيث األصل وم  حيث االبتداء، وهناك أولوًيت مرحلية مبعىن أن قد تنزل انزلة 

 ولوية مرحلية ولصنف م  الناس وال تصبح مشغلة لكل الفكر اإلسالمي. فتكون أولوية ولك  أ

فالفكر اإلسالمي لديه أزمة حقيقية يف حتديد األولوًيت وهلذا يكثر لديه التضخم السياسي؛ 
أصبحت هي املسيطرة على  -خاصة مثاًل يف الربيع العريب-ألن السياسة يف مرحلة م  مراحله 

خم سياسي كبري يف الفكر اإلسالمي مع أن املفرتض ليس  تض هناك حياة الناس، فأصبح
كذلك؛ يكون هناك اهتمام كبري نعم، ولكنه اهتمام مرحلي وم  طائفة معينة وليس هو 
 االهتمام األويل واالبتدائي، املفرتض أن يكون األمر ليس كذلك وإمنا تصنف األمور. 

 كيفُحنددُاألولوايت؟

فقون يف حتديد حتديد خارطة الفكر اإلسالمي، ولكننا حن  خمُ على جناحنا يف  حنددها بناءً 
فمنُشروطُحتديدُاألولوايتُالناجحُاخلارطة املوضوعية وهلذا أخفقنا يف حتديد األولوًيت؛ 

ُكبريُبتحديدُاخلارطةُالفكرية  .أنُهنتمُاهتمام ا

نه ال يقدم أتوقع أ ر اإلسالمي وقلت: ما هي اخلارطة؟ولو سألت كثري م  املشتغلني ابلفك
جوااًب انضًجا، يقدم جوااًب م  طرف الذه  يصلح أن يبني لنا طرفًا م  اخلارطة ولكنه ال يبني 



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُد.ُسلطانُالعمرييُ(4)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[29ُ–ُ57ُ] 
 

لنا اخلارطة كما هي؛ فخارطة الفكر اإلسالمي تعاين م  الضبابية وم  التغيري يف مكوانتا  
 ع أيبكثريًا، وهلذا أييت بعض م  يقدم شيًئا على شيء وأكرب مثال على ذلك مثال مشرو 

األعلى املودودي؛ حني جعل قضية احلاكمية هي اللب األول يف الفكر اإلسالمي ونقده وحيد 
الدي  خان يف كتابه الشهري ]خطأ يف التفسري[، وقد ذكرت بعضها يف مقالني: املقال األول 

منشور بعنوان ]حمور دعوة الرسل[، واملقال الثاين بعنوان ]خارطة اإلسالم هل هي قابلة 
 يف النت.  يري؟[ وكال املقالني منشورللتغ

 

 َّق.فرُ بُوالتَّحزُ الناقصُالسادس:ُالت 

ظهرت ظاهرة احلركات اإلسالمية يف الفكر اإلسالمي فأصبح ينتسب إليها عدد م  الشباب 
وأصبحت هذه احلركات هي املقد مة، وأفكارها ومبادئها وأسسها  ،املشتغلني ابحلركة اإلسالمية

رتجيح بني املشاريع وبني األفكار فشاعت قضية التحزب والتفرق بشكل  م يف القد  هي اليت تُ 
 كبري. 

ب يف مرحلة م  املراحل وكبري جداً، فكذلك املشتغلني ابلفكر فكما أن الفقهاء لديهم حتزُّ  
بد  سالمي املعاصر والر يف اخلطاب الفكري اإلوهو مرض متجذّ  ،اإلسالمي لديهم حتزب كبري

 . -وستأيت اإلشارة إن شاء هللا بعد قليل إىل شيء م  ذلك-م  معاجلته 
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 ُ.ُالناقصُالسابع:ُاهلشاشةُاملصطلحية

فنتيجة الشتغال الفكر اإلسالمي أبفكار غريه أصبح يتبىن مصطلحات غريه وجيعلها املعتمدة 
 يف بناء أفكاره.

ه متميز يف أصوله ويف رؤاه فهو متميز أيًضا يف مصطلحاته، واحلقيقة أن الفكر اإلسالمي كما أن
ولك  الفكر اإلسالمي فّرط يف ذلك كثريًا فأصبحت هناك مصطلحات تشيع فيه هي ليست 
م  مصطلحاته األصلية ولك  نتيجة هلشاشته املصطلحية أصبحت تُعتمد هذه املصطلحات، 

م  املصطلحات األخرى  اتحضر، وعددً مصطلح الدميوقراطية، ومصطلح ال :فنسمع كثريًا مثاًل 
اليت هي ليست انبعة م  الرؤية. أيًضا مصطلح الفكر نفسه مصطلح غري جيد وغري مناسب 
وليس هو مصطلًحا شرعًيا وال لغوًًي أيًضا، وإمنا هو منقول م  الفكر الغريب يف مرحلة م  

 املراحل. 

 

 ُ.ُالناقصُالثامن:ُالقصورُِفُتصورُاملشاريعُاملناقضة

الفكر اإلسالمي املعاصر يعيش حالة م  الصراع الشديد مع أنظمة فكرية أخرى ترجع يف 
 حقيقتها إىل منظومتني أساسية:

  .املنظومة العلمانية، ابختالف اجتاهاتا سواء كانت مادية أو غري ذلك 
 .واملنظومة التنويرية 
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هذه املنظومات؛ فليس لديه  ومع ذلك فالفكر اإلسالمي يف جممله لديه قصور شديد يف فقه
تصور دقيق وعميق ملا تقوم عليه هذه املنظومات م  أصول وما تقتضيه تلك األصول م  آاثر، 

 فرمبا تدخل عليه بعض األفكار اليت تناقض أصوله.

وهناك كتب كثرية ومقاالت كتبت يف التحذير م  هذا القصور منها كتاب ]العلمانية م  
مقال ]حىت ال نفقد مرجعيتنا[ كر وأيًضا له نسخة يف النت، ومنها الداخل[ طُبع يف مركز تف

أمحد الريسوين، حتدثوا ع  هذه النقطة وأنه البد أن يكون لدينا تصور عميق لألفكار كتور للـد 
 اليت تناقضنا حىت ال تدخل علينا.

رمبا تكون هذه أهم النواقص اليت يعاين منها الفكر اإلسالمي يف واقعه املعاصر، وهناك      
 واقص أخرى حتتاج إىل تفصيل أكثر.ن
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 .ُاملسألةُالعاشرة:ُمناقضاتُالفكرُاإلسالمي
ومعىن  مناقضات الفكر اإلسالمي، أي: التيارات واالجتاهات واملنظومات اليت ُتصارع الفكر 

: أهنا م  أقوى ما يزيد م  إدراك البحثُِفُهذهُاملناقضات وأمهيةاإلسالمي يف الواقع، 
متيزان، وأيًضا م  أقوى ما يزيد م  حتديد رؤاان يف الواقع؛ ألن معرفة الضد مما يزيد على معرفة 

 احلقيقة، )وبضدها تتبني األشياء( كما قال الشاعر. 

 هناك أنظمة كثرية تعارض الفكر اإلسالمي أان قّسمتها يف هذه الورقة إىل ثالث أنظمة:  

 ُ.ُالنظامُالعلماين
 َُُّلفيقيوالنظامُالت.ُ
 النظامُاجلاهلُوالنظام الثالث أمسيته. 

وملاذا استخدمت كلمة التلفيق ومل أستخدم كلمة التنوير  ،وسيأيت ملاذا أمسيته هبذا االسم
 سيأيت أيًضا التربير.

سنركز يف هذا اللقاء على النظام األول؛ ألين أشعر أنه أساس كل األنظمة فإذا ُضبطت سندرك 
 األنظمة األخرى.  حقيقة التلفيق  وسندرك

 ُ.ُالنظامُالعلماين

حيتاج إىل البحث والدراسة م  عدة جهات: م   -الذي هو النظام العلماين-النظام األول 
جهة مفهومه، وم  جهة أصوله ومنطلقاته، وم  جهة املفاهيم احلاكمة فيه، وم  جهة مواضع 
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هذا  اخللل، وم  جهة آاثره على احلياة، ولكننا سنركز على عدد م  اجلهات حىت تتضح صورة
 النظام. 

o ُ.ُاجلهةُاألوىل:ُمفهومُالفكرُالعلماين

كيف  نُعّرف الفكر العلماين؟ أنخذ مفهوم الفكر اإلسالمي ونغري األصول واملنطلقات؛ فنقول 
هو الفكر الذي ينطلق م  األصول املنبثقة م  العقل اإلنساين وجتربته يف الفكر العلماين: 

، أو نقول: نسجام بني مكوانت احلياةاليت حتقق االوالربامج  احملضة يف صناعة وأتسيس املفاهيم
هو املشروع الذي يسعى إىل صناعة وأتسيس املفاهيم والربامج اليت حتقق االنسجام بني 

 مكوانت احلياة وفق األصول واملنطلقات اإلنسانية احملضة؛ ويُنكر األصول الدينية. 

الميُِفُاألصولُواملنطلقاتُهذاُهوُالفرقُفالفرقُبُيُالفكرُالعلماينُوالفكرُاإلس
 وق األخرى مرتتبة على هذا األصل.، مث كل الفر اجلوهريُالعميق

فجوهر الفكر العلماين هو أتليه اإلنسان وت سّيده وحماربة كل األدًين، بعبارة أخرى: جوهر 
احملور الذي تدور  اإلله، فمركزية اإلنسان هي و مركزية اإلنسان وإبطال مركزيةالفكر العلماين ه

 .  -النظرة الدينية كما هي-مركزية اإلله يف الوجود  عليه مجيع أفكار الفكر العلماين وإبطال

اليت وصل هناك نصوص كثرية بني أيديكم تدل على هذه احلقيقة؛ يقول حممد أسد ع  احلالة 
د ة وصراحة؛ ولك  ليس يف ": إليها الدي  يف الفكر الغريب إن احلضارة الغربية ال جتحد هللا يف ش 

وال تعرف له  -استبدال املركزية اإلهلية ابملركزية اإلنسانية–نظامها الفكري موضع  هلل يف احلقيقة 
 وهر الفكر العلماين الذي ساد يف العامل. ، فهذا النص يبني ج"فائدًة وال تشعر حباجة إليه
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وهو أحد أشهر املؤرخني يف الفكر الغريب، وكتبه يف غاية األمهية  كتبه أيًضا ويقول بول هازار 
كانت املفاهيم املوروثة األكثر عمومي ًة   : "يقول يف ما حدث يف الفكر الغريب ضد الدي  ،مرتمجة

يف موضع  -يعي  املعجزات-ذي يثبت هللا، ومفهوم العجائب كمفهوم الق بول املطلق ال
هذا هو يتحدث ع   التنويريني يف القرن الثام  عشر " الشك، وكانوا يُقصون هللا إىل السماء

قصون هللا إىل السماء اجملهولة اليت ال ُتدر ك، فاإلنسان واإلنسان كانوا يُ   "يقول:"، امليالدي
، ويصف احلالة اليت وصل إليها "ر وجوده وغايتههو مرب  وحده أصبح مقياًسا لكل شيء؛ كان 

وقد أفضى هبم األمر إىل أتليه "فيقول:  -التنويريون يف القرن الثام  عشر-الثائرون على الدي  
؛ هذا هو "اإلنسان، عندما نـ ت بع العقل ال ُنضع إال ألنفسنا ونصبح بذلك على وجٍه ما آهلة

 جوهر الفكر العلماين.

إن اإلنسان يف العامل "ان، يقول: هذا اجلوهر، وهو جولي املنظّري  الغربيني يف بيانويقول أحد 
؛ أن اإلنسان يف العامل احلديث؛ يعي يف العامل الغريب "ئ املريداحلديث أصبح هو هللا املنش  

 العلماين، أصبح هو هللا اجلوهر املريد. 

الفكرُالعلماينُبوضوح,ُوتدلُعلىُأنهُُأريدُأنُأكررُهذهُالفكرةُحىتُتظهرُلناُحقيقةأان 
اُبُيُاإلسالمُوبُيُالعلمانيةُوأهنماُنقيضانُِفُكلُشيء  .الُتقاربُأبد 

انتهى الفكر الغريب إىل ابتداع مناهج ومذاهب للتفكري الغرض "يقول سيد قطب، يقول: 
 األساسي منها هو معارضة الفكر الديي والتخلص م  سلطان الكنيسة ابلتخلص م  إله

الكنيسة وم  كل ما يتعلق به م  أفكار و مناهج للتفكري أيًضا، وك ُمل العداء للدي  وللمنهج 
الديي ال يف املوضوعات والفلسفات واملذاهب اليت أنشأها الفكر األورويب بل يف صميم هذا 
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أن  إًذا يف كل األنظمة ق ص د  الفكر العلماين"، الفكر ويف صميم املناهج اليت يتخذها للمعرفة
 .يُقصي الوحي ويُقصي هللا سبحانه وتعاىل م  هذه األنظمة

حاول الفالسفة اجلدد؛ وهم التنويريون، أن يستبدلوا حبضارة مرتكزة على الواجب، " يقول:
يسة الذي يعتمد على الكن -يعي رئيس امللك الدنيوي-الواجب حنو هللا والواجب حنو امللك 

حضارة ترتكز على فكرة احلقوق؛ حقوق الوعي الفردي،  -ي يعتمد على سلطة اإللهيع-
، هذه هي القيم اليت تؤثر يف الفكر "وحقوق النقد، وحقوق العقل، وحقوق اإلنسان واملواط 

 .العلماين وليست قيم الوحي

وهناك نصوص أخرى بني يديكم كلها تدل على معىن واحد؛ وهو أن جوهر العلمانية هو أتليه 
إلنسان وجعله مركز الكون وإنكار الوحي وإنكار االهتمام ابلواجبات اليت يستحقها هللا ا

 سبحانه وتعاىل. 

ألن الذي تبىن هذا الفكر هو احلضارة الغربية،  ملاذا؟، الفكر العلماين هيم  على العامل كله
جّل اجملاالت املتعلقة  واحلضارة الغربية هي احلضارة املنتصرة على العامل فسيطرت على أكثر بل

ابحلياة: اجملال السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والفكري، والثقايف، كل هذه اجملاالت يف 
أو يف كثري م  البلدان هي قائمة أصاًل على جوهر الفكرة  ،رة ابلعلمانيةالعامل اإلسالمي متأثّ 

 العلمانية. 

؛ فالفكر عفُالفكرُاإلسالميُوحتركهسببُاالنتشارُهوُهيمنةُاحلضارةُالغربيةُمعُض 
هم عليه م  ابطل،  اإلسالمي حىت اآلن مل يقدم بدياًل مناسًبا يشغل الناس وجيعلهم يرتكون ما
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والنفس اإلنسانية ال ميك  أن ترتك شيًئا إال لشيء، وم  أقوى ما يزيل الباطل هو نشر احلق؛ 
الوجود، وم  أكثر ما يساعد على  م  أقوى ما يزيل الباطل م  الوجود هو أن ننشر احلق يف

انتشار الباطل يف الوجود هو أن يضعف انتشار احلق، فما زلنا حن  مقصري  كثريًا جًدا يف نشر 
 احلق. 

 

o ُبناءُعلىُهذهُالرؤيةُماُالفروقُاجلوهريةُبُيُالفكرُاإلسالميُوبُيُالفكر
ُالعلماين؟ُ

م  الفكر  -نو حن  اإلسالمي-لينا شيء أن حنررها بوضوح حىت ال يتسرب إ بد   هذه الفروق ال
فحىت نبني التميزات اليت  ،العلماين، وما أكثر التسرابت العلمانية على كثري م  اإلسالميني
بد أن حنرر الفروق اجلوهرية  لدينا وأيًضا حنّص  أنفسنا م  تسرابت الفكر العلماين إلينا؛ فال

 بني الفكر اإلسالمي وبني الفكر الغريب. 

يف  -رمحه هللا-أشد العلماء أو م  أشد املفكري  الذي  اهتموا هبذه القضية سيد قطب وم   
فرد ببحث؛ فيقال يف عنوانه مثاًل: الفرق بني الفكر عموم كتبه، بل هذه القضية تستحق أن تُ 

اإلسالمي والفكر العلماين عند سيد قطب، أو يقال: جهود سيد قطب يف حتقيق الفرق بني 
 سالم، وفيها مادة كبرية جًدا.العلمانية واإل

 

 



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُد.ُسلطانُالعمرييُ(4)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[37ُ–ُ57ُ] 
 

 حن  سنذكر يف هذا اللقاء سبعة فروق:

o ُ.ُالفرقُاألول:ُمنُحيثُاملصدر

وهذا الفرق حتدثنا عنه كثريًا فالفكر اإلسالمي ينطلق م  الرؤية املكونة م : الوحي والتجربة، 
د اجلوانب، ره متعدّ والفكر العلماين ينطلق م  الرؤية التجريبية احملضة؛ فالفكر اإلسالمي مصد

 حادي املصدر.والفكر العلماين أُ 

 

o ُ.ُالفرقُالثاين:ُمنُحيثُالغايةُواهلدف

هذه هي الغاية األساسية اليت يسعي  ،فغاية الفكر اإلسالمي حتقيق العبودية هلل سبحانه وتعاىل
 .نيوي فقطوغاية الفكر العلماين حتقيق الرفاهية اإلنسانية فقط أو حتقيق االستقرار الد .إليها

أصبح االستهالك ، ل ابلقضاًي االستهالكية املاديةوهلذا يغلب على الفكر العلماين االشتغا
يف حياة الناس، فكثري م  أنواع االستهالكات اآلن املوجودة فيها مادة علمانية؛ ألن هذا  اشائعً 
؛ أن كل (ؤشيُ التَّ) ا يسميه عبد الوهاب املسريي، مض إيّل هو التمحور حول االستهالكالغر 

هذه فيها نزعة علمانية. اإلسالم ال ، اإلنسان حتول إىل شيء إىل بضاعةشيء يف الوجود حىت 
املعاين اليت حتقق اخلضوع هلل سبحانه -ينظر إىل االستهالك بقدر ما ينظر إىل حتقيق العبودية 

 . -وتعاىل
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o ُ.ُالفرقُالثالث:ُمنُحيثُاملعايريُواملوازين

يع فيه معايري ال توجد يف الفكر العلماين؛ يشيع يف الفكر اإلسالمي فالفكر اإلسالمي تش
محور حوله، يشيع يف الفكر اإلسالمي معيار احلالل واحلرام، يشيع معيار العدل والبحث والت  

هل هو -تعّدي والقاصر هو الصالح امل الذياإلسالمي معيار الصالح والفساد، يف الفكر 
 أو قاصر؟ تعدٍ أو قاصر؟ أو فساد م صالح متعدٍ 

م يف رؤية الفكر اإلسالمي ويف مشاريعه وغريها م  املعايري؛ فهذه املعايري هي اليت تتحك  
 خبالف الفكر العلماين. ،وأفكاره ورؤاه

فالفكر العلماين يشيع فيه معياران أساسيان: معيار املساواة م  غري اعتبار للعدل، ومعيار 
الداللة على الصحة، خبالف الفكر  يققت اللذة فهاللذة؛ فمىت ما حتققت املساواة وحت

 اإلسالمي فإن ما كان حمرًما فهو حمرم ولو كان يؤدي إىل لذة. 

 

o ُُِِهة.ُالفرقُالرابع:ُمنُحيثُاملفاهيمُاملوج

ومعىن املفاهيم املوجهة، أي: هي القيم اليت تتحكم يف تصرفات اإلنسان. فالفكر اإلسالمي 
هة ليست م  وجودة يف الفكر العلماين.لديه قيم ُموج 

م  القيم املوجهة يف الفكر اإلسالمي: الصدق، واألمانة، والكرم، والتعاون، كل هذه قيم توجه 
الفكر اإلسالمي إىل مسري معني، خبالف الفكر العلماين تشيع فيه قيم أخرى غري هذه القيم، 
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  ولو كان حراًما ولو كان غري ذلك، نعم عدم حتقيق أشهرها: عدم حتقيق الضرر لآلخري  م
الضرر لآلخري  هذه ليس هو القيمة الوحيدة يف اإلسالم؛ هي قيمة م  ضم  القيم املتحكمة 
واملوجهة يف الفكر اإلسالمي؛ يعي افعل ما تشاء حبيث أنك ال حتقق الضرر احلّسي لآلخري ، 

استغل، افعل، ؛ سيطر على الفكر العلماينحريتك تقف عند حدود اآلخري ، فهذه القيمة ت
؛ افرتاق جوهري ال تضرك  ًئا، لديك كرم، ال تتعاون، ال تفعل شياعبث ابملال، ال يكون ل

 وعميق جًدا يف القيم املوجهة. 

 

o ُ.ُالفرقُاخلامس:ُمساحاتُاملفاهيم

احاتا؛ هناك مفاهيم مشرتكة بني الفكر العلماين والفكر اإلسالمي ولكنها ختتلف يف مس
 املساحات حىت نبنّي م  ذلك سنضرب ستة مفاهيم موجودة هنا وهنا لك  املساحات ختتلف، 

 يف الفرق بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين: 

، فهذا املفهوم موجود يف الفكر العلماين وموجود يف الفكر الوجود: مفهوم املفهومُاألولُُ
اإلسالمي أوسع وأرحب؛ يشمل الوجود احلسي اإلسالمي، ولك  مفهوم الوجود يف الفكر 

، لدينا حن  وجود نعيش به ونتأمله -يشمل الشهادة ويشمل الغيب-ويشمل الوجود الغييب 
ونؤم  به وهو الوجود األخروي؛ وهو وجود ضخم أكرب م  هذا الوجود وال مقارنة بينها، هذا 

 ر على الوجود احلسي. مقتص   قاصر   الوجود خيتفي يف الفكر العلماين؛ فالتصور العلماين للوجود
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، فاملفهوم اإلسالمي يقدم للحياة سعة واسعة، احلياة يف اإلسالم احلياة: مفهوم املفهومُالثاين 
خمتلفة، هناك حياة قبل الوجود؛ وهي حياة الروح، وحياة الوجود، وحياة القرب، وحياة الربزخ، 

ل حياة هلا حكم، وكل حياة هلا أتثري على حياة وحياة اجلنة والنار، فأنواع احلياة متعددة، وك
اإلنسان وعلى سلوكه. فمفهوم احلياة يف الفكر اإلسالمي أوسع بكثري م  مفهوم احلياة يف 

 قط على احلياة الدنيوية احلسية. الفكر العلماين الذي يقتصر ف

صور اإلسالمي أوسع؛ ، فمفهوم الربح واخلسارة يف التالربحُواخلسارة: مفهوم املفهومُالثالث
ألنه يشمل الربح واخلسارة الدنيوي ويشمل الربح واخلسارة األخروي، وكال هذي  املعنيني يؤثر 
يف حياة اإلنسان أتثريًا كبريًا وخاصة النوع الثاين. خبالف املفهوم العلماين فالربح واخلسارة لديه 

 مقتصر على الربح املادي. 

مفهوم احلرية يف اإلسالم خيتلف كثريًا ع  مفهوم ، دمهاُوحدودهااحلريةُوع: املفهومُالرابع
احلرية يف الفكر العلماين م  جهة احلدود وم  جهة اجملاالت أيًضا؛ فحدود احلرية يف اإلسالم 
ليس مقتصرًا على عدم اإلضرار ابآلخري ، وإمنا أيًضا عدم انتهاك حدود هللا وهذا املفهوم فيه 

لتها يف كتاب ]فضاءات احلرية[ مل  أراد أن يطّلع على هذا املفهوم، تفصيالت كثرية أان فصّ 
 ها.  النت مل  أراد أن يطلع عليوهو أيًضا موجود يف

، قالب املعرفة يف الفكر العلماين عادة تقتصر على املعرفةُوجماالهتا: مفهوم املفهومُاخلامس
هل هي ذاتية أم -املعرفة  ثالث موضوعات: إمكان املعرفة، ومصادر املعرفة، وطبيعة
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، وهي اليت تُعتمد اآلن يف كثري م  اجلامعات ولألسف اعتمدها كثري م  -موضوعية
 اإلسالميني الذي  كتبوا يف نظرية املعرفة.

قالب املعرفة يف الفكر اإلسالمي خيتلف يف جماله فهو يهتم هبذه األشياء ويزيد عليها، ومما يزيد 
سام غري موجود يف اإلسالم منها: معرفة دينية ومعرفة كونية، وهذا االنق جمال املعرفة، فمعرفتنا يف

وأيًضا  .ومنها أيًضا: معرفة مشهودة ومعرفة غيبية؛ ألن الغيب أوسع م  احلس .الفكر العلماين
منها: معرفة دنيوية ومعرفة أخروية. فاجملاالت اليت تشتغل فيها املعرفة بناًء على الفكر اإلسالمي 

 عرفة بناًء على الفكر العلماين.اجملاالت اليت تشتغل فيها املأوسع م  

، مفهوم الصالح والفساد يف الفكر اإلسالمي الصالحُوالفساد: مفهوم املفهومُالسادس
َظَهَرُأوسع؛ يشمل الفساد احلسي ويشمل الفساد املعنوي، فقول هللا سبحانه وتعاىل: }

َُكَسَبْتُأَْيِديُالنَّاسُُِاْلَفَساد ُِفُاْلبَ رَُِِواْلَبْحرُِ ليس املقصود به ختريب البنيان ، [41]الروم: {ِبَا
واملزارع وإمنا هو ختريب النفوس وادخال الفسق فيها أو الكفر فيها، خبالف مفهوم الفساد يف 

 الفكر العلماين فهو مقتصر على الفساد احلسي. 

، أان مل أنقله لطوله؛ 468لد الرابع صفحة هناك نص مركزي الب  تيمية يف ]الفتاوى[، يف اجمل
: أنه حّرر مفهوم الصالح والفساد يف الرؤية اإلسالمية، وأن مفهوم خالصةُفكرتهولك  

يشمل األحوال الدنيوية ويشمل األحوال األخروية، وأيًضا مشوله لألحوال الصالح والفساد 
 أعظم يقة الناس ابهلل هالدنيوية ليس خاًصا ابلقضاًي احلسية؛ بل قال: إن إصالح عال

، مث نّبه على خطأ ظريف؛ وهو أن بعض ي أعظم فسادصالح، وإفساد هذه العالقة ه
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اخلائضني يف مقاصد الشريعة أو مقاصد العبادات يذكر هلا مقاصد دنيوية أو مقاصد أخروية؛ 
ت وهذا خلل كبري؛ ألن م  مقاصد العبادا"فيجعل املقصد األخروي هو حتصيل األجر، قال: 
عد حموري يف الفكر بُ  بالتقريُنأ الحظن، "هو تقريبهم م  هللا وهذا أعظم مقاصد اإلسالم

 اإلسالمي فالبد أن يكون مستحضر يف الصالح والفساد. 

قيمت دراسة فلو أُ  ،هذه مفاهيم الستة، أان أزعم أن هذه املفاهيم م  املوضوعات الثرية جًدا
كر اإلسالمي والعلماين، دراسة يف االتساع والضيق، أتوقع أنه تتم ابملفاهيم املشرتكة بني الف

 سيكون موضوع يف غاية الثراء.  

 

o ُ.ُالفرقُالسادس:ُطبيعةُالكونُوقوانينه

فالفكر اإلسالمي ينطلق م  أن الكون حمكوم بقوانني وضعها هللا فيه، فاهلل عز وجل دبّر 
لقرآن أرشدان إىل قوانني كثرية م  قوانني الكون، الكون هبذه القوانني وأرشدان القرآن إليها، فا

 فالفكر اإلسالمي ينطلق م  هذه الرؤية.

وأما الفكر العلماين فهو يف العادة ينطلق م  الفكر الربويب، والفكر الربويب هو الذي يقوم على 
أصول، منها: أن هللا خلق الكون فجعله يسري بذاته، مثل الساعة فصانع الساعة يصنعها مث 
الساعة تصبح تدور بنفسها فكذلك الكون، فليس فيه قوانني يتحكم هللا فيها، يضع هللا فيها 

 .طاقة كامنة تستقل ع  تدبري هللا



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُد.ُسلطانُالعمرييُ(4)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[43ُ–ُ57ُ] 
 

ن  الكونية ولكنها ليست منفصلة ع  قدرة هللا، وهلذا حن  نعم الكون فيه طاقة اليت هي السُّ 
ر ف الفكر العلماين الذي يتنك  نؤم  ابملعجزات مع أهنا هي خرق للسن  لك  بقدرة هللا، خبال

 هلذه احلقيقة ألنه يرى أن الكون مستقل بقوانينه. 

 

o ُ.ُالفرقُالسابع:ُطبيعةُاحلياةُوقوانينها

ومعىن هذا الفرق أن الفكر العلماين يرى أن احلياة تقوم على قوانني حمددة، وم  أشهر القوانني 
، فاحلياة يف الفكر العلماين تقوم على صراعقانونُالاملسيطرة واملهيمنة على الفكر العلماين: 

الصراع، طبًعا هذا القانون أثّر حىت يف األنظمة اليت أحدثوها؛ وم  أشهر األنظمة: نظام 
السياسة الذي هو النظام الدميوقراطي، فهو قائم على فكرة الصراع؛ ففيه أحزاب متصارعة 

 وتيارات متصارعة، وتصويت وغري ذلك.

مي م  أقوى املفاهيم املؤثرة فيه فكرة التعاون وكان القرآن لطيًفا جًدا يف التعبري الفكر اإلسال 
{ َوَلْوالََُدْفع ُاَّللُِِالنَّاَسُبَ ْعَضه ْمُبِبَ ْعضُ ع  هذه الفكرة؛ فسّماها تدافًعا ومل يسّمه تصارًعا، }

تمعات اإلنسانية ليس ، فلم يصرح اإلسالم ابلتصارع؛ ألن احلقيقة أن العالقة بني اجمل[251]البقرة:
أن يتصارعوا وإمنا أن يتعاونوا يف تكميل حضارتم، فروح اإلسالم روح تعاونية وروح الفكر 

 هلك لإلنسان وجيعل اإلنسان يرتهل مع مرور الزم .العلماين روح صراعية، والصراع قاتل ومُ 

خبث وغريه، خبالف الفروقات اجلوهرية، وإذا سيطر الصراع فالبقاء لألقوى واأل ىحدإإًذا هذه 
 الفكر اإلسالمي الذي يقوم على روح التعاون. 
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فيه الصراع شاعت هذه الفكرة يف كثري م  القوانني اليت أنشأها؛  الفكر العلماين ملا استقر  
، فالفكر العلماين يعتقد العالقةُمعُهللاالقانون السياسي، ومنها أيًضا:  -كما ذكران-منها: 

مع هللا؛ وهلذا سعوا إىل استبدال مركزية هللا مبركزية اإلنسان واعتقدوا أنه ال أن اإلنسان يف صراع 
حوا فيها أبن اإلنسان يف صراع مع وهناك عبارات كثرية جًدا صر   ميك  االجتماع بني املركزيتني.

 .-تها بتفصيل يف رسالة الدكتوراةشرح-هللا، وهي فكرة يواننية هلا اتريخ طويل 

، فهم يعتقدون أن املرأة الصراعُبُيُاملرأةُوالرجلالفكر العلماين:  م  مظاهر الصراع يف
فهذا االجتاه يف حقيقته يريد أن  ؛ةوي  س  والرجل يعيشون يف حالة صراع؛ وهلذا تشكل اجتاه الن  

ينتصر للمرأة ضد الرجل؛ ألنه يعتقد أن املرأة تعيش يف حالة صراع دائم مع الرجل، وأن الرجل  
 مان فالبد أن ننتصر عليه اآلن. عليها م  ز  اكان منتصرً 

، فطبقات اجملتمع عند الفكر الع لماين تعيش حالة العالقةُبُيُطبقاتُاجملتمعاملظهر الرابع: 
صراع شديد؛ فالرأمسالية قائمة على الصراع، وكذلك االشرتاكية تسعى إىل التخلص م  الصراع 

 . املنضبط إبذابة كل املعاين حىت التعاون

بلُُ، نظرية دارون يف احلقيقة تقرر هذا املعىن؛ الصراعُبُيُاحليواانتُِفُالوجودلم اخلامس: املع
ُقائمةُعلىُنظريةُدارون سواًء الفيزًيئية أو االجتماعية، فأيًضا  كلُأنواعُالصراعُأصال 
 احليواانت يرون أهنا يف صراع دائم م  أجل  البقاء.
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على الصراع ترتبت هذه اآلاثر؛ اليت تفسد حياة ملا قامت احلياة وقوانينها  هفتالحظون أن
اإلنسان وحياة الوجود كله، واإلسالم يقول: الوجود ليس قائًما على الصراع،  وإمنا هو قائم 

 على روح التعاون اليت ُعرب   عنها ابلتدافع. 

 هذه هي الفروق اجلوهرية الصحيحة بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين.  

قوا بني يريدون أن يفرّ فة شاعت ودائًما تكثر وخاصة يف اخلطاابت العلمانية، مزي  هناك فروق 
 : فروق اُمزيفة,ُمنُالفروقُاليتُيذكروهنا فيزعمونالفكر اإلسالمي وبني فكرهم؛ 

o  .التقديس 

 قابل فيقولون أن الفكر اإلسالمي يقوم على التقديس وحن  ال نقوم على التقديس؛ فكران
 لألخذ والرد.

 -ابعتبار ما ينبغي أن يكون-وهذا الفرق خطأ م  جهتني: م  جهة أن الفكر اإلسالمي 
ليس قائًما على التقديس وعلى التقليد؛ بل هو  قائم على النقد والتحرير، وحن  دعوان إىل 

 النقد.

الشخصيات اليت : أن الفكر العلماين قائم على التقديس، وما أكثر اجلهة األخرىوأيًضا 
تـُق د س يف الفكر العلماين وما أكثر األفكار اليت تـُق د س يف الفكر العلماين، فهم مل يتخلصوا م  

 التقديس.  
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o   م. ز  ة واجل  الفرق الثاين: اإلطالقي 

يقولون إن الفكر اإلسالمي يقوم على اإلطالقية واجلزم والعلمانية ال تقوم على هذا، وهذا      
لعلمانية  لديهم أصول  ومنطلقات مطلقة، وجيزمون هبا متام اجلزم، منها: غري صحيح؛ بل ا

 نسبية احلقيقة، ومنها عدد م  األصول اليت يؤمنون هبا.  

 

o  .الفرق الثالث: احرتام حقوق اإلنسان 

؛ وهم الذي  يؤيدون االنقالبيني حن  الذي  حنرتم حقوق اإلنسانو  !لوان فيهادوهذه هب     
سالميني وقتل اإلسالميني وحرق اإلسالميني وغري ذلك، وهذه يبدو أهنم ويؤيدون حبس اإل

استحوا اآلن م  ذكرها فهم ال حيرتمون حقوق اإلنسان إال لفظًا وأما م  حيث الفعل فليس 
 لديهم احرتام حلقوق اإلنسان أبًدا. 

 

o  .الفرق الرابع: التسامح واالنفتاح 

ح، والفكر اإلسالمي فكر منغلق وغري متسامح، ويبدو متسامح ومنفتأن الفكر العلماين فكر 
أنه بعد الربيع العريب ليس األمر كذلك؛ بل هم غري متساحمني وغري منفتحني، أغلقوا كثريًا م  

 القنوات، وأغلقوا كثريًا م  اجلرائد واجملالت وغريها، فهي ظاهرة جًدا يف عدم التسامح.

 



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُد.ُسلطانُالعمرييُ(4)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[47ُ–ُ57ُ] 
 

 ُالفكرُالعلماين؟ُُكيفُنواجهُالفكرُالعلماين؟ُأوُكيفُننقد

ابملناسبة: الفكر العلماين هو أشد األفكار اليت تواجه الفكر اإلسالمي، وهناك تقريرات كثرية 
جًدا تقول: أن الصراع احلقيقي هو بني اإلسالم والعلمانية، وبني أيديكم نصوص كثرية تدل 

، وحىت سالميوهو متخصص يف دراسة التاريخ اإللى ذلك، وم  أشهرها نّص جون فول ع
يستفيد اإلخوة املتابعني هذه النصوص موجودة يف مقال بعنوان: ]اإلسالم والعلمانية[، منشور 
يف موقع اجلزيرة نت، وهو مقال مهم جًدا، أان نقلت هذه النصوص اليت تدل على أن الصراع 

 احلقيقي هو بني اإلسالم وبني العلمانية.

ُ

اُملواجهةُاملشُر ُ,ُمنها:لعلماينوعُاهناكُوسائلُكثريةُجد 

o  ُُزُاإلسالميُِفُاألنظمةُواملفاهيم.ُالكشفُعنُالتمي

إظهار حماس  اإلسالم وخصائصه، وتقدمي البديل اإلسالمي؛ فهو م  أقوى ما يزيل املنظومة 
العلمانية. هناك كتب تفيد يف هذه الوسيلة، منها: كتاب ]ماذا خسر العامل ابحنطاط 

]اإلسالم وأثره يف احلضارة وفضله على اإلنسانية[، كالمها أليب املسلمني؟[، ومنها: كتاب 
 احلس  الندوي.
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o .ُالوسيلةُالثانية:ُالكشفُعنُتركيبةُاإلسالم

فرتكيبة اإلسالم يف أحكامه وقوانينه غري قابلة للعلمانية يف ذاته؛ يعي مهما حاول      
 قابل للعلمانية.العلمانيون أن يستثمروا اإلسالم يف أفكارهم، فاإلسالم غري 

وأان نقلت نًصا بني أيديكم وهو نص منقول م  كتاب ]احلداثة وما بعد احلداثة[، م  
 مطبوعات دار األوائل.

 

o .ُالوسيلةُالثالثة:ُالكشفُعنُاخلللُاملعرِفُوالفلسفيُِفُالبنيةُالعلمانية

ي  نقدوا اخلطاب فاخلطاب العلماين فيه أنواع م  اخللل وأنواع م  األغالط، وكثري م  الذ
نقد الفكر العلماين  يلدينا قصور شديد يف هذه اجلهة وهالعلماين مل ينقدوه م  هذه اجلهة، ف

يؤدي م  جهة البنية املعرفية، دائًما ما يُنقد الفكر العلماين م  جهة السلوك واآلاثر السلوكية؛ 
ملعرفية وهناك أمثلة كثرية على إىل كذا ويؤدي إىل كذا، وال يُنقد الفكر العلماين م  جهة بنيته ا

 ذلك.

 ا معرفًيا وليس نقًدا سلوكًيا؟لدّي مثال تطبيقي: كيف ننقد اخلطاب احلداثي نقدً 

سؤال حناكم إليه اخلطاب احلداثي، 13إذا أردان أن ننقد اخلطاب احلداثي نقًدا معرفًيا فهناك 
موجودة على صفحيت على الفيس بوك مل  أراد  وهي ،لك  ال نستطيع أن نطرح هذه األسئلة

 .[؟نقد اخلطاب احلداثي نقًدا معرفًيانكيف ] االطالع عليها
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o ُ.ُالوسيلةُالرابعة:ُالكشفُعنُاخلللُالسلوكيُواألخالقيُللمنظومةُالعلمانية

منها اإلقصاء، ومنها اإلرهاب، ومنها استغالل النظرًيت العلمية؛ وهذه م  أخطر اخللل 
، وأيًضا حتطيم القيم واملبادئ احلاكمة حلياة اإلنسان، كلها حتتاج إىل السلوكي يف الفكر العلماين

 تفصيل وشرح وبيان.

 

o  ُُفولُالعلماين.ُالوسيلةُاخلامسة:ُتفعيلُظاهرةُاأل

فالعلمانية أو املشروع العلماين يقّر عدد م  الدارسني أبنه ذاهب لألفول وذاهب للزوال وأنه 
 جملتمعات اإلسالمية، وهناك اعرتافات كثرية: أخفق وفشل يف أتسيس شرعيته يف ا

، يقول يف كتابه ]األسس الفلسفية للعلمانية[: تاة الغالةوهو م  العلمانية العُ يقول عادل ظاهر 
 وهو نص طويل.، "العلمانية يف حالة تراجع كبري يف العامل العريب اليوم"

احلركة السلفية؛ يعي اإلسالمية، وليس -السلفية كبديل  ظهرت احلركة"ويقول حس  حنفي: 
 ، مث ذكر نص طويل."مطروح بدياًل للحركة العلمانية كلها كبديل حتميٍّ   -السلفية السلفية

وهناك كتاب نشر بعنوان ]اإلسالم والعلمانية يف الشرق األوسط[ فكرته إثبات فشل العلمانية 
اعرتف بذلك، وتلميذه النجيب هاشم صاحل اعرتف بذلك ون كيف العامل اإلسالمي. وحممد أر 

العامل يف التاريخ اإلسالمي واتريخ ذكرة، وأيًضا جون فول يكم يف املوالنصوص بني أيد
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أيًضا أقّر ذلك ونصه موجود بني أيديكم، وهو أيًضا موجود يف مقاله ]اإلسالم  ،احلضارات
 والعلمانية[ املنشور يف اجلزيرة نت. 

 فيما يتعلق ابلفكر العلماين.هذا  

 

 ُُلفيقيالتَّالفكر

ق به مسائل متعددة: حقيقته، والفكر التلفيقي تتعل  الفكرُاآلخرُوهوُالفكرُالتلفيقي,ُهناك 
ونشأته، واترخيه، وأسبابه، وتطوراته، وأصوله، ومنطلقاته وآاثره وحنو ذلك؛ ولك  حن  سنركز 

 .على مفهومه

ملشروع الذي ينطلق م  أصول خمتلطة م  املواد اإلسالمية واملواد هو ا :ِفُمفهومهفنقول 
العلمانية يف صناعة وأتسيس املفاهيم والربامج اليت حتقق االنسجام بني مكوانت احلياة؛ 

لفيق بني مواد إسالمية ومواد علمانية، أو نقول: هو فخاصية هذا املشروع هو اخللط والت  
يس والربامج اليت حتقق االنسجام بني مكوانت احلياة املشروع الذي يسعى إىل صناعة وأتس

 سانية املختلطة ابملواد الشرعية.وفق األصول واملنطلقات اإلن

إًذا خاصية هذا املشروع التلفيق؛ وهلذا كان اسم التلفيق أفضل األمساء يف التعبري ع  حقيقة 
و غري ذلك، فهذا املشروع هذا املشروع، فاملشروع يف حقيقته تلفيقي وليس تنويري أو عصراين أ

لُّقب بعدد م  األلقاب، منها: العصرانية، والفكر العقالين، والفكر التنويري، والفكر املدين، 
 وهذه ألقاب ليست دقيقة واألدق أن يقال: الفكر التلفيقي.
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هلُاملشروعُالتلفيقيُمشروعُإسالميُدخلتُبد م  طرحه واإلشارة إليه وهو:  هنا سؤال ال
  مادةُعلمانية؟ُأمُهوُمشروعُعلماينُدخلتُعليهُمادةُإسالمية؟عليهُ

ن: طرف منه مشروع إسالمي دخلت عليه اله طرف احلقيقة أن املشروع التلفيقي مشروع واسع  
مادة علمانية، وهو املشروع األقرب لإلسالم أو الطرف األقرب لإلسالم، وجهة أخرى هو 

ة؛ فهو الطرف األقرب للعلمانية. وحتديد الشخصيات مشروع علماين دخلت عليه مادة إسالمي
واألفكار اليت تدخل يف هذا الطرف ويف هذا الطرف حمل إشكال كبري بني املعاصري ، وأان أزعم 

ر حىت اآلن؛ فتجد بعضهم يُدخل شخصيات إسالمية يف الطرف الثاين، وبعضهم أنه مل حير  
 ت كبرية جًدا. خيلط بني األطراف، وهذا صراحة أّدى إىل إشكاليا

ُكلهاُِلُحتررُمفهومُ؛ جمرد الذكرال أثق فيها، وبناء عليه ُتذكر  فيه كتب كثرية لك  أان أراها
 ، منها:التلفيق

  .منها كتاب ]العقالنيون[، الدكتور انصر العقل 
  .ومنها كتاب ]االجتاه العقالين، العقل املعاصر[، لسعد جباد العتييب 
 د[، سعيد بسطامي. ومنها كتاب ]مفهوم التجدي 
  .ومنها كتاب ]مفهوم التجديد[، سعيد الغامدي 

كلها انقشت القضية؛ ولكنها م  وجهة نظري مل حترر املفهوم بشكل جيد، وهلذا كان املفهوم 
 سائًبا أو ضبابًيا. 
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 ُ.ُتيارُاجلهل

ء على اجلهل أقصد بتيار اجلهل: هو التيار الذي يقدم رؤى وأفكار يف اجملال الفكري بنا 
 احملض؛ ليس إسالمًيا ظاهرًا، وليس علمانًيا، وليس تنويرًًي.

يف واقعنا هم مشاركون أو مشتغلون ابلفكر؛ لك   اعريضً  األن هناك قطاعً ملاذاُذكرتُهذا؟ُ
الميني جعلهم تنويريني أو فلما وجدهم ليسوا إبس -بعض الدارسني-ال هوية هلم، فيأيت بعضهم 

ليس م  هذا وال ذاك وال ذلك؛ وإمنا هو جاهل ال ميلك منظومة ، واحلقيقة أنه ةعلماني
 .واضحة

وأزعم أن هذا التيار عريض يف الواقع وهلذا مسيته تيار اجلهل؛ ألنه يكتب كتب كثرية يف الفكر 
فبعضهم يضعه يف العلمانية، وبعضهم يضعه يف  -فما يدري أي  يضعه–تُغضب اإلسالميني 

 ا حمصوري  يف هذي  التياري . التنوير، واحلقيقة أننا لسن

ُ  
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 .ُاملسألةُاحلاديةُعشر:ُنقدُالفكرُاإلسالمي
الفكر اإلسالمي نُقد عدة أنواع م  النقد، منها: النقد العلماين، ومنها النقد التلفيقي، ومنها 

بد أن نفّرق بني هذه  النقد اإلسالمي؛ يعي الفكر اإلسالمي نفسه ينقد الفكر اإلسالمي، فال
 منه، وله جهة يوجه إليها النقد. اع الثالثة؛ ألن كل نوع م  هذه األنواع له منطلق ينطلقاألنو 

وم  أكثر اإلسالميني الذي  نقدوا الفكر اإلسالمي: أبو احلس  الندوي، ووحيد الدي  خان، 
 .وسيد قطب، وحممد قطب، وفريد األنصاري، وطه عبد الرمح ، وأمحد الريسوين وغريهم

حيتاج أن يُفرد ببحث مستقل؛ النقد الذي ُوّجه للفكر اإلسالمي، ويكون مكّون وهذا املوضوع 
والنقد  والنقد التلفيقي للفكر اإلسالمي،م  ثالثة فصول: النقد العلماين للفكر اإلسالمي، 

 يف غاية الثراء.   ااإلسالمي للفكر اإلسالمي، ويكون حبثً 

ُ  
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 ُكيفُنطِورُالفكر  اإلسالمي.ُاملسألةُالثانيةُعشرُواألخرية:
سأتلوها -م  الطرق  مثانيةميك  أن نطور الفكر اإلسالمي بعدد م  الطرق، وأان بني يدي 

 :  -بطريقة سريعة

 ُُ.ُالطريقُاألول:ُحتقيقُأكربُقدرُمنُالوحدةُوالتنظيم,ُوحتقيقُالتخصصات

ية، الكفر بد أن يكون الفكر اإلسالمي منظًما ونرتك العشوائ بد أن يكون لدينا تنظيم ال ال
م ال ينتصر عليه إال إسالم منظم، والتغريب املنظم ال ينتصر عليه إال فكر إسالمي منظم، املنظ  

 ومل يقتلنا إال العشوائية. 

هناك عدد م  املفكري  لديهم مشكلة مع التنظيم، ومنهم فريد األنصاري ونصه بني أيديكم  
مي على مجيع املستوًيت: الثقافية ظهرت فكرة التخصصات يف العمل اإلسال"ويقول فيه: 

واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية والنقابية والسياسية، وانطلقت احلركة اإلسالمية تقّسم 
مرياثها على أبنائها يف حياتا؛ ولك  النتيجة أن كل التخصصات اليت أُعل  ع  ميالدها ماتت 

 ."تل كل املساحات األخرىيف مهدها إال التخصص السياسي؛ هو وحده منا وتضخم واح

ل إن كان فريد األنصاري يقصد نقد أصل التخصص، فهو خطأ ظاهر، وإن  فهذا النص حمتم  
م التخصص السياسي فهو نقد مقبول، وإن كان املعىن األول هو الظاهر كان يقصد نقد تضخُّ 

 م  كالمه. 
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ُ

 

ُ[55ُ–ُ57ُ] 
 

 ُ.ُالطريقُالثاين:ُرصدُاألقطابُاملعاصرةُللفكرُاإلسالمي

شاركوا مبشاركات غنية وثرية يف الفكر اإلسالمي؛ البد م  رصد  -رجال كبار-اب هناك أقط
هؤالء وحتديد مميزاتم وحتديد منطلقاتم وحتديد اجملاالت اليت اشتغلوا فيها؛ أبو احلس  الندوي، 
أبو األعلى املودودي، وحيد الدي  خان، سيد قطب، حممد قطب، فريد األنصاري، عدد م  

بد أن هنتم هبؤالء ونبني مشاريعهم  يف الفكر اإلسالمي، ال عّدون أقطاابً هؤالء الذي  ي
ونكشفها، ونكشف أصوهلم ومنطلقاتم واملوضوعات اليت اشتغلوا فيها؛ حىت حنس  االستفادة 

 منهم. 

 

 ُمجعُاملادةُالشرعيةُوالرتاثيةُحولُالقضاايُالفكريةُوتصنيفها.ُثالثالطريقُال:ُ

 ا. وهذا حتدثنا عنه كثريً 

 

 ُُتعميقُالعلمُابملنظوماتُالفكريةُاملناقضةُللفكرُاإلسالمي.ُالرابعالطريق:ُ

بد أن نراعيها يف هذا الطريق دراسة  وأيًضا حتدثنا ع  هذه القضية، وم  أهم القضاًي اليت ال
مسالك اإلسالميني يف نقد احلضارة الغربية؛ فاإلسالميني هلم مسالك متعددة بل تصلح أن 

الة جامعية، مسالك اإلسالميني يف نقد احلضارة الغربية، وهو م  أثرى املوضوعات تكون رس
 وأمجلها. 
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ُ

 

ُ[56ُ–ُ57ُ] 
 

 ُُصناعةُاملفكرُالناضج.ُاخلامسالطريق:ُ

ال ميك  أن نطور الفكر اإلسالمي إال إذا طوران املفكر، فيكون املفكر اإلسالمي متصًفا بــــ: 
ه ُعّدة شرعية واترخيية مناسبة، ولديه علم واسع االنضباط املنهجي يف طريق االستدالل، ولدي

وقد حتدثنا ع  ذلك يف -بتاريخ األفكار واملدارس واألنظمة، ولديه فقًها ابلواقع وسننه 
 .  -احللقات السابقة

 

 ُاحلرصُالدائمُعلىُبقاءُاملساحاتُالفاصلةُبُيُالفكرُاإلسالميُدسالطريقُالسا:
ا.ُ  والفكرُالعلماينُبشكلُكبريُجد 

ُ
 ُأتسيسُروحُاملبادرةُإىلُأتصيلُالنوازلُالفكرية.ُالسابعطريقُال:ُ

ط وعدم روح املبادرة؛ فتنزل نوازل فكرية كثرية فيبادر ثبُّ الفكر اإلسالمي ُمصاب ابلضعف والت  
 العلمانيون والتلفيقيون بتقدمي رؤاهم، مث أييت اإلسالميون يف تقدمي الرؤى، وهذا خطأ كبري جًدا. 

  

لدي حول رؤية البناء الفكري، أسأل هللا عز وجل أن تكون هذه الدورة دورة مباركة هذا ما 
انفعة وأسأله سبحانه وتعاىل أن تكون هذه الدورة مصححة لكثري م  األخطاء اليت تتعلق 

 مبجال الفكر.
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ُ

 

ُ[57ُ–ُ57ُ] 
 

ا كان يف هذه الدورة م  نقص أو سرعة يف آخرها ألننا أردان أن نستوعب  م  وأان أعتذر إليكم ع
كل ما طرح يف الورقة، وأيًضا ال أزعم أن هذه الورقة أو هذه الدورة حققت كل ما يتعلق ابلبناء 

قال: إن ما ذكرانه إمنا هو فهرس أو بيان للمواد األساسية وليس شرًحا الفكري؛ بل يصح أن يُ 
 .هلا

كان املفرتض أيًضا أعرتف أبن كثري م  األفكار اليت ذكرتا يف هذه الدورة تفتقر إىل األمثلة؛  
أن تذكر أمثلة حىت تتضح الصور ويكون البناء واضًحا يف معامله، ولك  ال نستطيع أن نفعل 

 . .ذلك

 وصلىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُحممدُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعُي.ُ,وهللاُأعلم

 

ُمعُحتياتُفريقُمشروعُالتفريغُ
ُملزيدُمنُاملعلوماتُالرجاءُزايرةُهذاُالرابط:ُ

ُ
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 
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